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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Основи управління публічними фінансами 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  
ННІ ФЕМ імені О.Балацького, кафедра управління 

Розробник(и) Опанасюк Ю.А., старший викладач кафедри управління 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НКР – 7 рівень, QF-LLL – 6 

рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
4 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з 

яких 64 годин становить контактна робота з викладачем (32 

години лекцій, 32 години практичних занять), 86 години 

становить самостійна робота, атестація. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої програми 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних знань та формування професійних 

компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними 

фінансами 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1.  Економічна природа, сутність та функції публічних фінансів. 

Історичні та економічні передумови виникнення фінансів.  

Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення.  

Поняття та функції публічних фінансів.  

Поняття та принципи побудови фінансової системи.  

Підходи до структуризації фінансової системи.  

Система публічних фондів як матеріальна основа публічних фінансів.  

ТЕМА 2.  Організаційні основи управління публічними фінансами.  

Система управління публічними фінансами. Об'єкт і суб'єкт управління. 

Принципи управління публічними фінансами.  

Фінансовий апарат та його функції.  

Фінансові органи та інститути. 

ТЕМА 3. Основні положення стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017-2020 роки 

Стан розвитку системи управління державними фінансами. 

Основні результати реформ, проведених у сфері управління державними фінансами 



 

 

протягом 2013-2016 років. 

Мета та основні завдання цієї Стратегії. 

Координація і моніторинг реалізації цієї Стратегії. 

ТЕМА 4. Бюджет і бюджетна система (частина 1) 

Бюджет як економічна та правова категорія.  

Місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.  

Розподільна та контрольна функції бюджету.  

Матеріальний зміст бюджету. Загальний та спеціальний фонд бюджету.  

ТЕМА 5. Бюджет і бюджетна система (частина 2) 

Принципи побудови бюджетної системи України.  

Бюджетна класифікація.  

Бюджетне планування: сутність та методи. 

 ТЕМА 6. Податкова система. Доходи. Управління фіскальними ризиками (частина 1) 

Податкова система: поняття, склад і принципи побудови. 

Організаційне забезпечення функціонування податкової системи. 

Облік платників податків. 

Сутність податкової політики в системі державного регулювання економіки. 

ТЕМА 7. Податкова система. Доходи. Управління фіскальними ризиками (частина 2) 

Стратегія і тактика податкової політики. 

Оцінювання ефективності податкової політики. 

Поняття і функції податкового механізму. Елементи податкового механізму. 

Доходи. 

ТЕМА 8. Макроекономічне та бюджетне прогнозування. Середньострокове бюджетне 

планування (частина 1) 

Положення Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України». 

Положення Закону України «Про державні цільові програми».  

Методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності 

виконання державних цільових програм 

ТЕМА 9. Макроекономічне та бюджетне прогнозування. Середньострокове бюджетне 

планування (частина 2) 

Положення Постанови КМУ від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету».  

Положення Закону України «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України (щодо запровадження середньострокового 

бюджетного планування)». 

Прогнозування соціально-економічного розвитку на основі показників економічного 

потенціалу території. 

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки. 

ТЕМА 10. Оцінка стану публічних фінансів на основі макрофінансових індикаторів. 

Сутність та функціональні характеристики макрофінансових індикаторів.  

Основи формування системи індикаторів оцінки стану та ефективності функціонування 

публічних фінансів.  

Моніторинг макрофінансової стабільності у фіскальній та монетарній сферах.  

Індикатори бюджетної та боргової безпеки держави.  

Індикативна оцінка ефективності державного фінансового управління.  

ТЕМА 11.  Управління державним боргом. 

Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки. 

Управління борговою стійкістю: підходи міжнародних фінансових організацій.  

Фактори впливу на боргову стійкість в Україні.  

Оцінка впливу реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними 

кредиторами на боргову стійкість. 



 

 

ТЕМА 12 Програмно-цільовий метод управління публічними фінансами. 

ПЦМ як одна із складових системи управління фінансами.  

Законодавчі підстави застосування ПЦМ.  

Особливі складові ПЦМ.  

Застосування бюджетної класифікації.  

Оцінка ефективності бюджетних програм. 

ТЕМА 13 Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація. 

Поняття міжбюджетних відносин. 

Трансферти. 

Субвенції. 

Міжбюджетні вирівнювання. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. 

ТЕМА 14 Система публічних закупівель. 

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.  

Загальні відомості про публічні закупівлі – ProZorro. 

Аналітика публічних закупівель – DoZorro. 

Забезпечення громадського контролю у сфері публічних закупівель. 

ТЕМА 15. Управління державними інвестиціями 

Постанова КМУ «Деякі питання управління  державними інвестиціями» від 22 липня 2015 

р. № 571. 

Наказ Мінекономрозвитку від 25.10.2016 № 1785 «Про затвердження Порядку моніторингу 

стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 р. за № 1508/29638. 

Питома вага капітальних видатків у загальних видатках та у ВВП  
Рівень виконання капітальних видатків бюджетів.  

Інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності 

Державний фонд регіонального розвитку. 

Проектно-кошторисна документація 

ТЕМА 16. Прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі. 

Схема функціонування інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет». 

Методаи залучення громадськості до бюджетного процесу: 

- методи, що безпосередньо спрямовані на залучення громадян до процесу прийняття 

рішень (бюджетні слухання, круглі столи, опитування громадської думки; діяльність 

дорадчих комітетів, комісій, громадських асоціацій тощо); 

- методи, що передбачають навчання та інформування громадян (дні відкритих дверей, 

інформаційні послуги для громадян, навчальні програми, звітування перед 

громадою,функціонування Центру громадських зв’язків тощо). 

Парципаторний бюджет. 

Поняття «Індексу відкритості бюджету». 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе розвинути:  

ПР1 Здатність готувати потрібну для прийняття управлінського рішення інформацію. 

ПР2 
Здатність готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції) 

виходячи із оцінки ресурсного забезпечення. 

ПР3 

Здатність розробляти прогнози можливих наслідків порушення макроекономічної 

рівноваги та її впливу на поведінку економічних суб’єктів на основі аналізу 

макроекономічних показників. 

ПР4 

здатність організовувати своєчасне виконання зобов’язань перед державним 

бюджетом, виходячи з чинного законодавства, використовуючи механізми 

співпраці з банками, страховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими 



 

 

установами.  

ПР5 Здатність роз’яснювати окремі положення фінансового законодавств. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати навчання (ПРН), досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН4. 
Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління 

та адміністрування 

ПРН 5. 
Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління 

та адміністрування. 

ПРН 6. 
Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

ПРН 11. 
Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 

ПРН 16. 
Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень 

у професійній діяльності. 

7.  Види навчальної діяльності та навчальних занять  

 7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), семінарські заняття 

та інтерактиви (СІ), практичні заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

Тема 1. Економічна природа, сутність та функції публічних фінансів. 

Л 1. Історичні та економічні передумови виникнення фінансів.  

Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення.  

Поняття та функції публічних фінансів.  

Поняття та принципи побудови фінансової системи.  

СРС 1: Підходи до структуризації фінансової системи.  

Система публічних фондів як матеріальна основа публічних фінансів.  

ПЗ. 1. Тестування з питань лекції.  Обговорення, вирішення критичних завдань. 

Складання інформаційної картки 

Тема 2.  Організаційні основи управління публічними фінансами.  

Л. 2. Система управління публічними фінансами. Об'єкт і суб'єкт управління. 

Принципи управління публічними фінансами. Фінансовий апарат та його функції.  

СРС 2: Застосування принципів публічного адміністрування при наданні публічних 

послуг. 

ПЗ2: Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів.  

Тестування з питань лекції.   

Тема 3. Основні положення стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017-2020 роки 

Л3: Стан розвитку системи управління державними фінансами. Основні результати 

реформ, проведених у сфері управління державними фінансами протягом 2013-2016 років. 

Мета та основні завдання цієї Стратегії. 

СР. 3. Координація і моніторинг реалізації цієї Стратегії. 

ПЗ3: Обговорення лекції, розгляд типових прикладів. Тестування з питань лекції.   

Тема 4. Бюджет і бюджетна система (частина 1) 

Л. 4. Бюджет як економічна та правова категорія.  

Місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.  

Розподільна та контрольна функції бюджету.  

СР.4.  Основи формування місцевих бюджетів. 

ПЗ. 4. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів. 



 

 

Тема 5. Бюджет і бюджетна система (частина 2) 

Л. 5. Принципи побудови бюджетної системи України. Бюджетна класифікація. 

Бюджетне планування: сутність та методи. 

ПЗ. 5. Тестування з лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів  

Тема 6. Податкова система. Доходи. Управління фіскальними ризиками (частина 1) 

Л. 6. Податкова система: поняття, склад і принципи побудови. Організаційне 

забезпечення функціонування податкової системи. Облік платників податків.  

СР. 6. Сутність податкової політики в системі державного регулювання економіки. 

ПЗ. 6. Обговорення лекційного матеріалу. Розв’язування задач, розгляд типових 

прикладів. 

Тема 7. Податкова система. Доходи. Управління фіскальними ризиками (частина 2) 

Л. 7. Стратегія і тактика податкової політики. Оцінювання ефективності податкової 

політики. Поняття і функції податкового механізму. Елементи податкового механізму. 

ПЗ. 7. Тестування з питань лекції. Розв’язування задач, розгляд типових прикладів. 

Тема 8.  Макроекономічне та бюджетне прогнозування. Середньострокове бюджетне 

планування (частина 1) 

Л. 8. Положення Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України». Положення Закону України «Про 

державні цільові програми».  Методичні рекомендації щодо проведення оцінки 

економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм 

СР. 8. Положення Постанови КМУ від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету». Положення Закону України «Про внесення зміни до 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо 

запровадження середньострокового бюджетного планування)». 

Прогнозування соціально-економічного розвитку на основі показників економічного 

потенціалу території. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-

2020 роки. 

ПЗ. 8. Обговорення лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів. Тестування з 

питань лекції.  

Тема 9. Оцінка стану публічних фінансів на основі макрофінансових індикаторів 

(частина 1) 

Л. 9. Сутність та функціональні характеристики макрофінансових індикаторів. Основи 

формування системи індикаторів оцінки стану та ефективності функціонування публічних 

фінансів. Моніторинг макрофінансової стабільності у фіскальній та монетарній сферах.  

ПЗ. 9. Обговорення лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів.  

Тема 10. Оцінка стану публічних фінансів на основі макрофінансових індикаторів 

(частина 2) 

Л. 10. Індикатори бюджетної та боргової безпеки держави.  

Індикативна оцінка ефективності державного фінансового управління. 

ПЗ. 10. Тестування з лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів.  

Тема 11. Управління державним боргом  

Л.11. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки.Управління 

борговою стійкістю: підходи міжнародних фінансових організацій.  

Фактори впливу на боргову стійкість в Україні.  

СР. 11. Оцінка впливу реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед 

приватними кредиторами на боргову стійкість. 

ПЗ. 11. Тестування з лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів.  

Тема 12. Програмно-цільовий метод управління публічними фінансами 

Л.12. ПЦМ як одна із складових системи управління фінансами.  

Законодавчі підстави застосування ПЦМ.  

Особливі складові ПЦМ.  



 

 

Застосування бюджетної класифікації.  

СР. 12. Оцінка ефективності бюджетних програм. 

ПЗ. 12. Тестування з лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів.  

Тема 13. Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація. 

Л.13. Поняття міжбюджетних відносин. Трансферти. Субвенції. Міжбюджетні 

вирівнювання. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. 

ПЗ. 13. Тестування з лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів.  

Тема 14. Система публічних закупівель 

Л.14. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.  Загальні 

відомості про публічні закупівлі – ProZorro. Аналітика публічних закупівель – DoZorro. 

СР. 14. Забезпечення громадського контролю у сфері публічних закупівель. 

ПЗ. 14. Тестування з лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів.  

Тема 15. Управління державними інвестиціями 

Л. 15. Питома вага капітальних видатків у загальних видатках та у ВВП. Рівень 

виконання капітальних видатків бюджетів. Інструменти державного регулювання 

інвестиційної діяльності Державний фонд регіонального розвитку. 

СР. 15 Проектно-кошторисна документація. Постанова КМУ «Деякі питання 

управління  державними інвестиціями» від 22 липня 2015 р. № 571. Наказ 

Мінекономрозвитку від 25.10.2016 № 1785 «Про затвердження Порядку моніторингу стану 

розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 21 листопада 2016 р. за № 1508/29638. 

ПЗ. 15. Тестування з лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів.  

Тема 16. Прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі. 

Л. 16. Схема функціонування інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет». 

Методи залучення громадськості до бюджетного процесу: 

- методи, що безпосередньо спрямовані на залучення громадян до процесу прийняття 

рішень (бюджетні слухання, круглі столи, опитування громадської думки; діяльність 

дорадчих комітетів, комісій, громадських асоціацій тощо); 

- методи, що передбачають навчання та інформування громадян (дні відкритих дверей, 

інформаційні послуги для громадян, навчальні програми, звітування перед 

громадою,функціонування Центру громадських зв’язків тощо). 

СР. 16 Парципаторний бюджет. Поняття «Індексу відкритості бюджету». 

ПЗ. 16. Тестування з лекційного матеріалу. Розгляд типових прикладів.  

7.2 Види навчальної діяльності, що формують навчальне навантаження здобувача вищої 

освіти  

НД 1. Підготовка до лекційних тем 1-16 (студенти отримують лекційний матеріал задля 

попереднього самостійного вивчення). 

НД 2. Підготовка до опитувань (тестових та із відкритими питанням) до тем 1-16. 

НД 3. Підготовка до тесту за темами змісту дисципліни 1-8 для І модульного тестування та 

за темами 9-16 для тестування протягом ІІ модуля; 

НД 4. Контрольна робота. 

      8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

МН3. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних засобів 

навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

Лекції надають студентам можливість акумулювати та використовувати свої знання та 



 

 

розуміння базових знань структуру та особливості функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування у вфері фінансів (ПРН 4), знати стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері публічних фінансів (ПРН 5), знати основні нормативно-правові 

акти та положення законодавства у сфері публічних фінансів (ПРН 6). 

 Розрахункові та дискусійні заняття передбачають набуття навичок із здійснення пошуку та 

узагальнення інформації, вироблення висновків і формулювання рекомендації в сфері 

публічних фінансів (ПРН 11), використовувати дані статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у професійній діяльності (ПРН 16). 

 Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії. Практичні заняття передбачають попередню 

підготовку до лекцій, презентацій, розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

 9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є досягнення ним 

мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 

навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв та трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної 

числової шкали. Під час проведення контрольних заходів використовується 100-бальна 

шкала оцінювання з можливістю переведення в інші: 

Шкала 

оцінюван

ня ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 
Загалом правильна робота з 

певною кількістю помилок 
 74≤ RD < 81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
 60≤ RD < 63 

FX 
Можливе повторне 

складання 
2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 
Необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
 RD < 34 

9.2 Методи формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

М1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

М2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій. 

М3. Модульний атестаційний контроль. 

М4. ДСК 

9.3 Методи сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових опитувань, 

індивідуальних презентацій та колективних дискусій. Всі роботи повинні бути виконані 



 

 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, відхиляються викладачем. 

Оцінка здобувача вищої освіти формується таким чином 

СО1 – робота на практичних заняттях (24 бали) 

СО2 - комплексні письмові модульні контрольні роботи (10 балів); 

СО3 - оцінювання поточних контрольних робіт (16 балів). 

СО4 – оцінювання контрольної роботи (10 балів) 

СО5 – ДСК (40 балів) 

Пропуск занять відпрацьовується належним чином протягом двох тижнів після пропуску: 

Лекція  – складсти інтелект карту за темою; 

Практичне заняття – відтворення відповідних розрахунків, завдання, дискусії у письмовому 

вигляді. 

Всі завдання надсилають у Googleclass у відповідній темі. 

Форма підсумкового контролю – ДСК. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10. 1 Засоби 

навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедійного 

проектора (ЗН 1) 

10. 2 Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лабо

ратор

ні 

робот

и, 

годин 

Самос

тійне 

опрац

юван

ня 

матер

іалу 

(СРС)

,  

годин 

Індивідуальн

і завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання 

1-й модульний цикл дисципліни 

1 

ВСТУП. Мета та завдання 

дисципліни, її структура та 

рекомендації щодо вивчення  
ТЕМА 1.  Економічна природа, 

сутність та функції публічних 

фінансів. 

 

6 2 2 - 3 - 

2 
ТЕМА 2  Організаційні основи 

управління публічними фінансами.  

 

7 2 2 - 3 - 

3 
ТЕМА 3.  Основні положення 

стратегії реформування системи 

управління державними фінансами 

на 2017-2020 роки 

8 2 2 - 3 - 

4 ТЕМА 4. . Бюджет і бюджетна 

система (частина 1) 
8 2 2 - 4 - 

5 ТЕМА 5.  Бюджет і бюджетна 

система (частина 2) 
8 2 2 - 4  

6 
ТЕМА 6.  Податкова система. 

Доходи. Управління фіскальними 

ризиками (частина 1) 

8 2 2 - 4  

7 
ТЕМА 7.  Податкова система. 

Доходи. Управління фіскальними 

ризиками (частина 2) 

8 2 2 - 4  

8 
ТЕМА 8.  Макроекономічне та 

бюджетне прогнозування. 

Середньострокове бюджетне 

планування. 

8 2 2 - 4  

9 Модульний контроль 2 - - - 4  

10 Всього за модуль 63 16 16- - 33  

 2-й модульний цикл дисципліни 

11 
ТЕМА 9. Оцінка стану публічних 

фінансів на основі макрофінансових 

індикаторів (частина 1) 

8 2 2 - 3 - 

12 
ТЕМА 10. Оцінка стану публічних 

фінансів на основі макрофінансових 

індикаторів. (частина 2) 

8 2 2  3  

13 ТЕМА 11.  Управління державним 

боргом. 
8 2 2  3  



 

 

 

 

 

14 
ТЕМА 12 Програмно-цільовий 

метод управління публічними 

фінансами 

8 2 2  4  

15 ТЕМА 13 Міжбюджетні відносини 

та фіскальна децентралізація. 
8 2 2  4  

16 ТЕМА 14 Система публічних 

закупівель. 
8 2 2 - 4 - 

17 ТЕМА 15. Управління державними 

інвестиціями 
8 2 2 - 4 - 

18 
ТЕМА 16. Прозорість бюджету та 

участь громадян у бюджетному 

процесі. 

8 2 2 - 4 - 

19 Контрольна робота      20 

20 Модульний контроль 2 - - - 4 - 

21 Всього за модуль 4 - - - 33  

Всього з навчальної дисципліни 150 32 32 - 66 20 



 

 

 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентн

ості /  

результати 

навчання 

Результ

ат 

навчан

ня за 

дисцип

ліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання 

і навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання 

Знати 

структуру та 

особливості 

функціонуван

ня сфери 

публічного 

управління та 

адмініструван

ня. 

 

ПРН 4 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактив

ні методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимеді

йні засоби 

та власні 

мобільні 

пристрої 

М1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

М2. 

Самооцінюв

ання 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій. 

М3. 

Модульний 

атестаційний 

контроль. 

М4. ДСК 

Знати 

стандарти, 

принципи та 

норми 

діяльності у 

сфері 

публічного 

управління та 

адмініструван

ня. 

 

ПРН 5 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактив

ні методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимеді

йні засоби 

та власні 

мобільні 

пристрої 

М1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

М2. 

Самооцінюв

ання 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій. 

М3. 

Модульний 

атестаційний 

контроль. 

М4. ДСК  

Знати ПРН 6. Лекції, Лекції, Інтерактив Мультимеді
М1. 

Опитування 



 

 

основні 

нормативно

-правові 

акти та 

положення 

законодавст

ва у сфері 

публічного 

управління 

та 

адмініструв

ання 

практичні 

заняття 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

ні методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

йні засоби 

та власні 

мобільні 

пристрої 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

М2. 

Самооцінюв

ання 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій. 

М3. 

Модульний 

атестаційний 

контроль. 

М4. ДСК 

Уміти 

здійснювати 

пошук та 

узагальнення 

інформації, 

робити 

висновки і 

формулювати 

рекомендації 

в межах своєї 

компетенції. 

 

ПРН 

11. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактив

ні методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимеді

йні засоби 

та власні 

мобільні 

пристрої 

М1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

М2. 

Самооцінюв

ання 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій. 

М3. 

Модульний 

атестаційний 

контроль. 

М4. ДСК 

Використовув

ати дані 

статистичної 

звітності, 

обліку та 

спеціальних 

досліджень у 

професійній 

діяльності. 

 

ПРН 16 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактив

ні методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

 

Мультимеді

йні засоби 

та власні 

мобільні 

пристрої 

М1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

М2. 

Самооцінюв

ання 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій. 

М3. 

Модульний 



 

 

атестаційний 

контроль. 

М4. ДСК  

 


